Movimento dos Leigos Claretianos
Secretaria Geral

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de abril de 2020

Querida família:
Muito feliz a Páscoa para todos vocês. Apesar da situação muito complicada que
estamos passando, esperamos que você esteja vivendo estes dias com muita alegria e paz.
A alegria e a paz que não nascem de um otimismo cego que tenta evitar problemas ou
negar situações de sofrimento, mas são fruto da esperança que vem da leitura das
realidades do mundo e da nossa vida com os olhos da Páscoa, com os olhos do Cristo
Ressuscitado, vivo depois de ter conquistado a morte.
Nesta última Semana Santa, como era costume há alguns anos, o Conselho Geral
havia planejado realizar pessoalmente sua reunião anual, que nesta ocasião deveria
ocorrer em solo chileno. No nosso interesse em mantê-lo regularmente informado sobre a
atividade do Conselho, tínhamos planejado escrever-lhe após essa reunião nossa carta
regular para também compartilhar as conclusões da reunião. Como você pode imaginar, as
circunstâncias excepcionais que estamos vivenciando a nível mundial nos obrigaram a
adiar esta reunião indefinidamente. No entanto, não quisemos parar de lhe enviar esta
comunicação, no esforço que todos compartilhamos para tentar fazer com que esta
situação afete o mínimo possível a nossa rotina de trabalho.
Embora não tenhamos tido tempo suficiente para o trabalho intensivo que uma
reunião presencial permite, o Conselho tem continuado a se reunir regularmente todos os
meses por meios telemáticos para lidar com os assuntos cotidianos da vida do Movimento e
avançar na realização dos objetivos estabelecidos. Estes primeiros meses têm sido
principalmente sobre organização e início do trabalho. Após completar o esboço do plano
de ação para o quadriênio, de acordo com as linhas estratégicas aprovadas em nossa

Assembléia Geral, foram nomeados os delegados que ajudarão o Conselho, dinamizando o
trabalho em algumas áreas estratégicas. Estas são as três áreas que já vinham funcionando
anteriormente: -comunicação, solidariedade e missão (SOMI-JPIC), e coordenação com a
Família Claretiana -, à qual incorporamos como novidade uma quarta: a delegação de
Promoção Vocacional.
Como já estava sendo feito na área de comunicação, tanto o delegado do SOMI-JPIC
quanto o delegado de Promoção Vocacional também formaram sua própria equipe de
trabalho. Desta forma pretende-se ampliar seu trabalho e facilitar tanto o trabalho em
rede dentro do Movimento - com as regiões e zonas - quanto a coordenação cada vez mais
ativa com os demais ramos da família Claretiana em suas respectivas áreas. Os delegados e
equipes das quatro áreas já definiram seus objetivos para esses quatro anos e começaram
a trabalhar em algumas das iniciativas planejadas, cujos frutos esperamos ver pouco a
pouco a curto, médio e longo prazo.
Em breve os novos delegados de zona também serão nomeados para o
acompanhamento de comunidades sem região. Antes de sua nomeação, no Conselho
quisemos rever as funções a serem desempenhadas por eles, e expandi-las para que seu
serviço também respondesse às linhas estratégicas da Assembléia.
A Secretaria de Formação, por sua vez, constituiu a equipe responsável pela oficina
sobre a vivência da nossa identidade, que está assumindo o trabalho de elaboração do
documento sobre nossa espiritualidade. Pouco a pouco, as outras equipes que foram
criadas para continuar desenvolvendo os recursos e estruturas de formação de acordo com
o Plano de Formação, farão o mesmo.
A Secretaria de Economia, por sua vez, formou uma comissão de leigos para
realizar uma revisão e avaliação da economia do Movimento a cada ano, e não apenas a
cada quatro anos, como vinha sendo feito até agora, no âmbito das Assembléias Gerais.
Estes primeiros meses também foram muito intensos em termos de visitas às
comunidades e regiões. Em setembro pudemos acompanhar a Assembléia dos Leigos da
Região do Caribe. E em janeiro nos dividimos para participar da Assembléia Regional da
Bolívia, visitar as comunidades no México e estar presentes no alegre evento de
constituição da nova Região da América Central. Estas visitas nos permitiram conhecer em
primeira mão a situação particular em que se encontram, as dificuldades que enfrentam e
os desafios que têm no seu horizonte. Em todos eles verificamos novamente como a

grande qualidade humana e o transbordante espírito claretiano que caracterizam os leigos
do Movimento são bases sólidas para continuar construindo fraternidade e toda uma
garantia para encarar o futuro com ilusão e esperança.
En otro orden de cosas, el pasado día 20 de abril celebramos el aniversario de
nuestro reconocimiento por parte de la Iglesia, y aprovechando la conmemoración, hemos
presentado la nueva edición de los Estatutos y Normas Aplicativas que actualizamos en la
pasada Asamblea General de Medellín. La edición se ha realizado en dos versiones: en
español, y también en inglés, gracias a la traducción que amablemente ha realizado el P.
Chris Newman cmf. En los siguientes enlaces puedes descargar las dos versiones
preparadas -en formato pdf- para su consulta en ordenador y dispositivos digitales:
Espanhol >>  Estatutos y Normas Aplicativas 2020. Pdf versión digital
Inglês >>  Statutes and Regulations of the LCM 2020. Pdf versión digital
Se alguém preferir ter uma cópia impressa, os arquivos prontos para impressão
também estão disponíveis em formato livreto ou notebook. Podem ser solicitados ao
coordenador regional ou diretamente ao Conselho Geral.
Muito obrigado por todas e cada uma das iniciativas que vocês estão promovendo
para continuar a servir aos outros e para continuar a aumentar nossa fraternidade em
permanente comunhão com Ele, superando as dificuldades que o confinamento nos impõe.
Nós o encorajamos a continuar sendo um exemplo de uma igreja viva e desperta.
Continuemos a ser testemunhas de Jesus Ressuscitado, que nos envia ao encontro dos
outros, atentos àqueles que mais necessitam. Não esqueçamos de rezar uns pelos outros,
especialmente por aqueles que mais sofrem com as conseqüências da pandemia..
Um cordial abraço de Páscoa para todos em nome de todo o Conselho Geral.
Continuamos a caminhar juntos.

Miguel Ángel Sosa, lc
Secretaria Geral
Movimento dos Leigos Claretianos

